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PROGRAM
17.00-17.30

• Velkomst
• Status og aktuelle planer for udvikling af foreningsidrætten og jeres rammer
• Status på eksterne samarbejdspartnere

• Institutioner (børnehaver)
• Skoler og SFO’er
• TEC idrætsforløb
• Fastholdelsespuljen

17.30-19.00
• Nye initiativer og ansøgninger til puljer og fonde

• Overblik over puljer og fonde
• Hjælp til konkrete ansøgninger
• Fra idé til virkelighed
• Generel sparring til udfordringer i jeres forening

19.00-19.30
• Bordet rundt med nyt fra foreningerne

19.30-
• Spisning



Status og aktuelle planer for 
foreningsidrætten på Frederiksberg



Aktuelle og vedtagne anlægsprojekter

• Nye kunstgræsbaner og skybrudssikringsanlæg på Jens Jessens Vej
• Renovering af Damsøbadet
• Ny tagbelægning på hal 3 i Frb.hallerne
• Div. mindre renovering og forbedringer i Frb. Idrætspark
• Etablering af motions- og aktivitets rute rundt om anlægget på JJV
• Nyt klubhus til FB i kombination med nyt og udvidet 

Ingeborggården
• Renovering af Frb. Svømmehal



Fiu’s anlægsmæssige input til Frb. 
kommunes budget 2020
• Etablering af nye større indendørs idrætsanlæg

• Mindre moderniseringer af skolegymnastiksalene
• Udvikling af Nandrupsvej Idrætsanlæg
• Udvikling af forbedrede faciliteter til særligt atletik i Frb. Idrætspark
• Løbende udskiftning af belægning på bl.a. kunstgræsbaner og 

atletikstadion
• Nødvending renovering af Hermeshallen, hvis denne skal anvendes som 

idrætshal på længere sigt

• Faciliteter til idræt og motion på Frederiksberg Hospitals grund både i 
overgangsfase og på længere sigt

• Faciliteter til idræt og motion i/ved Forum både i overgangsfase og på 
længere sigt



Plan for ny idrætshal på Rolighedsvej



Idrætshal på Rolighedsvej

Etage +1 Etage +2
Idrætshal med 
multisal og 
badmintonhal samt 
mulighed for brug 
af udearealer

Budget 120 mio. kr.



Generationernes Bånd



Generationernes bånd

Konkrete aktiviteter skal 
udvikles i samspil med 
idrætsforeningerne fra 
efteråret 2019



Status og aktuelle planer for 
foreningsidrætten på Frederiksberg
Bevæg dig for livet

• Fremgang i foreningernes medlemstal opfylder mål for face 1
• Svært at måle om borgernes generelle motion og idrætsdeltagelse 

• Men behov for flere motionstilbud, hvis samlet mål skal opnås

• Fase 2 – april 2019 – december 2020
• Idrætsforeningernes medlemstal øges yderligere med 1.500
• Småbørnsfamilier - at min. 200 børn og deres voksne deltager i de iværksatte 

aktiviteter i såvel 2019 som i 2020
• Seniorer – at idrætsforeningernes medlemstal for 65+ øges med 100% = ca. 1.000
• Teenagepiger – procesmål om iværksættelse af konkrete tiltag målrettet teenagepiger
• Unge på skoler og uddannelsesinstitutioner – procesmål om iværksættelse af 

konkrete tiltag



Status og aktuelle planer for 
foreningsidrætten på Frederiksberg
Bevæg dig for livet

• Aktuelle og planlagte tiltag i foreningsregi
• Streetfodbold på Nandrupsvej – FA2000 og KB
• Outdoor fitness – Frb. Ju-Jutsu
• SUP for livet – Sportskollektivet
• FIF Atletik – forældreløb omkring Jens Jessens Vej/Frb.hallerne

• FIU tiltag
• Opbemanding med ekstra idrætskonsulent
• Optimeret udnyttelse af byens faciliteter til idræt

• Frederiksberg Bookingportal implementeret
• Ny idræts- og bevægelsespolitik i høring



Eksterne samarbejdspartnere

• Institutioner (børnehaver)
• Skoler og SFO’er
• TEC idrætsforløb
• Fastholdelsespuljen



Institutionssamarbejde

• Gennemført 2 pilotforløb
• Familieidræt (med forældre)
• Rugby (uden forældre)

• 8 forløb fra medio august til slut september
• 1 times varighed i tidsrum kl. 9-11
• Foregår på idrætsanlæg (Nandrupsvej, Kedelhallen, Hermeshallen)



Skole og SFO samarbejde

• Deltaget i SFO ledermøde
• Haft møde med 3 SFO’er – flere følger
• SFO’er foreløbigt interesserede i 

• Kampsport
• Floorball
• Basketball
• Speed Stacking
• Håndbold
• Airtrack
• Bordtennis
• Dans
• Badminton



TEC idrætsforløb

• To runder af foreningsforløb i KU.BE og omkringliggende idrætsfaciliteter
• Ugerne 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45 og 46.
• KICK-Off dag i KU.BE: tirsdag i uge 33 fra kl.10-12.30? 
• Idrætter kunne være:

• Karate
• Speed Stacking
• Floorball
• Fodtennis
• Ultimate 
• Parkour
• Skate
• Hermes/idrætsgymnastik (evt. i deres egen hal)
• Boldbasis/bløde bolde/lege



Fastholdelsespuljen

• Bliv som forening bedre til at fastholde flygtningen og udsatte 
børn og unge

• Pulje på kr. 100.000,-
• Tre foreninger har søgt
• I kan stadig søge puljen



Lokale puljer

Frederiksberg Kommune

• Folkeoplysningsudvalgets pulje
• Start- og udviklingshjælp
• Ekstraordinære anskaffelser og kurser for trænere og ledere
• Forsøgs- og udviklingsprojekter

• Kultur og Fritidsudvalget
1. Profilpuljen (Fokus på at initiativet er markant og profilerende for Frederiksberg)
2. Mangfoldighedspuljen (Fokus på at styrke bredden, nye målgrupper og unge)

OBS! Kultur- og Fritidsudvalgets puljer er tomme for 2019. Ansøgninger vedrørende projekter i 2020 
kan godt fremsendes og vil blive behandlet i 2. halvår 2019.



Lokale puljer

FIU

• FIU’s initiativpulje
• Støtter initiativer der medvirker til at udvikle og forny idrætten 

på Frederiksberg.
• Nye idrætstiltag
• Idræts for nye målgrupper
• Små anlægsudgifter
• Idrætsrekvisitter

• Rejselegatet
• Hjælp til unge idrætsudøveres deltagelse i stævner, seminarer, 

camps og lign. i ind- og udland.
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